
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-848/2016. számú határozata a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet, a Turai Taka-
rékszövetkezet, a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet és a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet számára 
egyesülésének engedélyezése tárgyában 
 
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.), a Turai Takarékszövetkezet (székhely: 
2194 Tura, Bartók Béla tér 21.), a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 
10.) és a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet (székhely: 3200 Gyöngyös, Magyar utca 1.) (Kérelmezők) által a Ma-
gyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban 
az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozza. 
 
 
1. A PST engedélyezi, hogy a 2016. május 13. napján kelt Egyesülési Szerződésben foglaltak szerint (a 2. pont-

ban foglalt kivétellel) a Turai Takarékszövetkezet, a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet és a Gyöngyös-
Mátra Takarékszövetkezet 2016. október 31. napjával beolvadjon a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezetbe. 
 

2. Az MNB az Éliás Csaba vezető állású személlyé történő kinevezésének engedélyezésére irányuló kérelmet 
külön eljárásban bírálja el. 

 
3. A PST megállapítja, hogy az egyesülés után létrejövő hitelintézet (Takarékszövetkezet) 

(i) neve: Mátra Takarékszövetkezet 
(ii) székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. 
(iii) típusa: szövetkezeti hitelintézet (takarékszövetkezet) 

 
4. A PST megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 

évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül az alábbiak 
üzletszerű végzésére jogosult: 
a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
h) váltóval, illetve csekkel saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, 
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
j) széfszolgáltatás, 
l) követelésvásárlási tevékenység. 

 
valamint a 3. § (2) bekezdés szerinti 
a) pénzváltási tevékenység. 

 
5. A PST megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet a Hpt. 7. § (3) bekezdés alapján az alábbi, pénzügyi szolgálta-

tási tevékenységen kívüli tevékenység üzletszerű végzésére jogosult: 
i) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biz-
tosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység. 

 
6. A PST megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatók-

ról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 111. § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti függő ügynökként közvetítésre jogosult. 
 

7. A PST megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló  
2014. LXXXVIII. törvény 383-394. §-ában foglalt feltételekkel függő biztosításközvetítői tevékenységet is foly-
tathat. 
 

8. A PST engedélyezi a Takarékszövetkezet alapszabályának a cég nevének és tevékenységi körének megválto-
zását érintő módosítását. Az alapszabály Takarékszövetkezet által benyújtott 1.1. és 1.5.2. pontjának jelen 
határozattal engedélyezett szövege felülbélyegezve e határozat mellékletét képezi. 
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9. A PST engedélyezi a következő személyek vezető állású személlyé történő kinevezését/megválasztását: 
 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Nagyné Seres 
Terézia 

(…) (…) ügyvezető 

2. Sándor Miklósné (…) (…) felügyelő bizottság elnö-
ke 

 
10. A PST megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet vezető állású személyei: 
 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. J. F. (…) (…) igazgatóság elnöke egy-
ben ügyvezető 

2. F. L.-né (…) (…) ügyvezető 

3. N.-né S. T. (…) (…) ügyvezető 

4. S. M.-né (…) (…) felügyelő bizottság elnö-
ke 

 
 

11. A Takarékszövetkezetnél a Hpt. 214. § (1)-(3) bekezdése szerinti összeghatár szempontjából továbbra is 
külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az egyesülés időpontja előtt Hatvan és Vidéke Takarékszö-
vetkezetnél, a Turai Takarékszövetkezetnél, a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél és a Gyöngyös-
Mátra Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétei legfeljebb 3 (három) hónapig.  
 

12. A Takarékszövetkezet köteles a betétekre és a betétesekre vonatkozó – a Hpt. 2. melléklet szerinti – azono-
sító adatokat oly módon nyilvántartani, hogy azok a kártalanítás végrehajtása céljából az Országos Betétbiz-
tosítási Alap (OBA) kérésére 5 (öt) munkanapon belül átadhatóak legyenek.  

 
13. A Takarékszövetkezet köteles az egyesülés cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránt folyamatba tett 

eljárásban az ügy érdemében hozott cégbírósági végzést – annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) na-
pon belül – az MNB-nek megküldeni. 

 
14. Jelen engedély megadásával egyidejűleg az MNB a határozatban foglalt adatokat nyilvántartásba veszi. 
 
Budapest, 2016. október 20. 
 

Dr. Windisch László s.k. 
az MNB alelnöke 


